
чугу1вськА РАйоннА дшР!{АвнА Адм!н1стРАц|я
хАРк|всько| оБлАст!

РозпоРяд)квння

9угу!в .]\гч '{ \

11ро створення ком!с|1 з перев!рки в
структурних п|дрозд !лах 1[угу|в сь ко| район но|

дер}кавно| адги1н!страц!| [арк|всько| област1 з|

статусом }оридично| особи публ!нного права
документ1в, як1 м!стять слуясбову |нформац!го 1

яким нада€ться гриф <<Аля слуэкбового
користування>)' печаток' шлтамп!в ! бланк!в
суворо| зв!тност! за 2021 р!к

Б|дпов|дно до статей 6, з9 3акону 9кра|ни .|[ро м|сцев| державн|
адм1н1страц||>, 11а виконання розг{оряд)кення голови районно| лер>кавно|
адм|н|страц|| в|д |7.09.2021 ]\ъ 249 *|{ро 3атверд)кення 1нструкц|| про порядок
ведення обл1ку збер|гання, використання ! знищення документ|в та |нтпих

матер1альних нос|{в 1нформац||, що м1стять слух<бову |нформац1то, в т{угу|вськ1й

районн|й державн|й адм|н1страц||> :

1. €творити ком|с|то з перев|рки в структурних п1дрозд|лах 9угу|всько|

районно| деря{авно] адм|н|страц1| )(арк|всько| област| з| статусом торидинно|
особи публ|нного права документ|в, як! м|стять слух<бову |нформац|то | яким
надасться гриф <фя слуэкбового користування), печаток, тптамп|в | бланк|в
суворо| зв|тност| за2021 р|к (дал| _ 1(ом|с|я) та затвердити ]: склад (додаеться).

2. 3атвердити щаф1к проведення перев|рки в структурних п|дрозд|лах
9угу?всько| районно| дерх<авно? адм|н|страц!| {арк|всько] област1 з| статусом
горидинно| особи публ1нного права документ1в, як| м|стять слркбову
|нформаш1го | яким надасться гриф <<Аля слуэкбового кориоцвання>' печаток,
тптамп|в | бланк!в суворо| зв|тност| за 2021 р|к (лолаеться).

3. 1{ом|с1] в терм|н з 07 г{о 0в л1отого 2022 року провести перев1рку

документ|в, справ' видань та |нштих матер|альних нос|?в |нформац||, як1 м|стять
слух<бову 1нформац!то | яким надасться гриф <Аля слуэкбового користування))'
печаток, шлтамп1в | бланк|в суворо| зв|тност| за2021 р|к.

4. 1(онтроль за виконанням ро3порядх{ення покласти на кер|вника аларату

районно| деря{авно| адм|н|стр ац1| 1етяну Фмельч енко.

|олова районно1 дерэкавно|
адм!н!страц!| волков



зАтввРджвно

Розпоряд)кення голови

районно| державно| адм|н|страцт:
1с о и:тто; л 1012- !з пк ч ]ф 4 {

склАд
ком!с|| з перев!рки в структурних п!дрозд!лах 9угу|всько| районно[

дер)кавно| адм!н!страц!| )(арк|всько| област! з! статусом !оридично| особи

публ|нного права документ1в, як1 м!стять слуясбову !нформац1по ! яким
надасться гриф <Аля слуэкбового користування>>' печаток, :шташпп1в !

бланк!в суворо! зв!тност1 за 2021 р!к

омвльчвнко
1етяна Флександр|вна

гоРлАчовА
Флена Анатол||вна

лучников
йикола €ерг|йовин

мвдинцвв
Болодимир Б|кторович

скупчвнко
1ван }Фр1йович

|{ер!вник апарату районно[
дер)ка вно[ адм!н!страц![

кер|вник апарыц районно|
адм|н|страц||, голова ком!с||

деря{авно1

нач альник в |дд|лу д о кументально го забезпечення
та контрол}о аларату районно| дерх<авно|
адм1н|страц1|, секретар ком|с1|

начальник в1дд|лу оборонно| роботи, цив|льного
захисту та взасмод|| з правоохоронними
органами районно| державно| адм|н1страц!?

головний спец|ал!ст з ре}кимно-секретно? роботи
алар ату райо нн о| дер х{авно{ адм|н|стр ац1|

начальник в|дд1лу правового забезпечення
алар ату райо нно| дер х{авно| адм|н|страш||

"'?- -..'|], ! {

':у'{ ' ' \ [етяна омшльчш'нко



зАтввРджвно

Розпорядження голови

районно| деря{авно| адм|н|страц||

щш-]ц

гРАФ1к
проведення перев!рки в структурп{их п!дрозд!лах 9угу[всько| районно!

дер}!{авно1 адм!н!страц|| )(арк!всько| област1 з! статусом !оридинно[ особи
публ!нного права документ|в, як! м|стять слуэкбову !нформац1го 1 яким
надасться гриф <<Аля слуэкбового користування>>' печаток, ппташпп1в !

бланк!в суворо| зв|тност! за 2021 р!к

.}хгч

з|п
Ё{азва управл1нь, в|дд|л|в Аата

1 €лухсба у справах д|тей районно| державно| адм1н1стрщц 01.02.2022

2. Б|дд|л осв|ти' охорони здоров'я, культури, спорту районно1
дер)кавно| адм|н|страц||

07.02.2022

3. Арх1вний в|дд|л районно| деря{авнот адм|н|страц;1 07.02.2022

4. !правл1ння соц|ального захисту населення районно|.. ;

дер)кавно1 адм1н|страц11

08.02.2022

5. Б1дд1л ф1нанс|в районно] деря{авно| адм|н|страц|| 08.02.2022

(ер!вник апарату районно|
дер)кавно1 адм|н!страц!|

/
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#{,',/ [етяна омшльчвнко


